
Rodinné listy   
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                       Rím 26. júna 2013 

 1 

Pápež František pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána  
Slnkom zaliate a pútnikmi preplnené bolo Námestie sv. Petra v nedeľu 23. júna. 

Svätý Otec sa napoludnie objavil v okne svojej pracovne v Apoštolskom paláci, 

tisícom  zhromaždených  sa  prihovoril a pomodlil  sa  s nimi  modlitbu Anjel Pána.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V 

dnešnom nedeľnom evanjeliu zaznievajú 

veľmi ostré Ježišove slová: „Lebo kto by si 

chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto 

stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho“ 

(Lk 9,24). Tu sa nachádza syntéza 

Kristovho posolstva a je vyjadrená veľmi 

účinným paradoxom, ktorý nám 

umožňuje spoznať jeho spôsob reči, 

takmer môžeme počuť jeho hlas. Čo však 

znamená „stratiť život kvôli Ježišovi“? Môže sa to udiať dvoma spôsobmi: explicitne – 

vyznaním viery alebo implicitne – obranou pravdy. Mučeníci sú najväčším príkladom 

toho ako stratiť život pre Krista. Počas dvetisíc rokov tu máme obrovský zástup 

mužov a žien, ktorí obetovali svoje životy, aby ostali verní Ježišovi Kristovi a jeho 

evanjeliu. Dnes je v toľkých častiach sveta mnoho – viac ako v prvých storočiach – 

mnoho mučeníkov, ktorí dávajú svoj život za Krista, ktorí sú vedení na smrť, pretože 

nezapreli Ježiša Krista. Toto je naša Cirkev. Dnes máme viac mučeníkov ako v prvých 

storočiach! Existuje však aj každodenné mučeníctvo, ktoré neprináša smrť, ale aj ono je 

„strácaním života“ pre Krista v podobe plnenia svojich povinností s láskou, podľa 

Ježišovej logiky, logiky daru a obety. Pomyslime si len na to, koľkí otcovia a mamy 

každý deň realizujú svoju vieru ponúkajúc konkrétnym spôsobom svoj život pre 

dobro vlastnej rodiny! Koľkí kňazi, rehoľní bratia a sestry vykonávajú veľkodušne 

svoju službu pre Božie kráľovstvo! Koľkí mladí zanechávajú svoje vlastné záujmy 

kvôli tomu, aby sa venovali deťom, telesne postihnutým, starým...                           VIAC 
 

Na nedeľné  stretnutie s pápežom  prišlo  vlakom  do Vatikánu  250 detí  
V nedeľu napoludnie pricestovalo do Vatikánu na miestnu železničnú stanicu 250 detí 

rôznych národností, ktoré žijú v Taliansku. Išlo o deti vo veku od 6 do 10 rokov 

s psycho-sociálnymi problémami. Trasa vlaku, ktorý sa 

nazýval „Vlak detí – cesta pomedzi krásu“, viedla z Milána 

cez Bolognu a Florenciu, kde mohli jeho pasažieri obdivovať 

krásu katedrál jednotlivých miest. Krátko popoludní ich 

osobne na vatikánskej železničnej stanici s úsmevom privítal 

pápež František. Opýtal sa ich, ako sa im cestovalo, či nebola 

cesta nudná, odkiaľ prichádzajú a ako budú tráviť 

popoludnie. Potom ich pozval do Auly Pavla VI., kde na nich 

čakal obed, hry a didaktická prehliadka kolonády sv. Petra. 

Podujatie, ako súčasť projektu „Nádvorie hľadajúcich“, 

iniciovala Pápežská rada pre kultúru spolu s talianskou železničnou spoločnosťou 

Trenitalia, ktorá deťom poskytla na túto mimoriadnu jazdu vlak, tzv. striebornú strelu.  
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Generálna audiencia  v stredu 26. júna 2013  na Námestí sv. Petra 
Na generálnej audiencii sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišlo 70-tisíc pútnikov, 

ktorí chceli pozdraviť pápeža Františka a vypočuť si jeho katechézu. V sérii úvah 

nad  Cirkvou  tento krát  upriamil  Svätý  Otec  pozornosť  na  obraz  chrámu.  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes by som chcel v krátkosti priblížiť ďalší 

z obrazov, ktorý nám pomáha opísať tajomstvo Cirkvi: obraz chrámu (porov. dogm. 

konšt. Lumen gentium, 6). Čo nám naznačuje slovo chrám? Predstavíme si stavbu, 

budovu. Mnohým osobitným spôsobom pripomína dejiny izraelského národa, 

o ktorých rozpráva Starý zákon. V Jeruzaleme bol miestom stretnutia s Bohom 

v modlitbe veľký Šalamúnov chrám. Vo vnútri chrámu bola Archa zmluvy, znamenie 

Božej prítomnosti uprostred jeho ľudu. V Arche sa uchovávali tabule Zákona, manna 

a Áronova palica ako pripomienka skutočnosti, že Boh bol vždy v dejinách svojho 

ľudu, sprevádzal ho na ceste a viedol jeho kroky. Chrám pripomína tieto dejiny. Tak 

aj my, keď ideme do chrámu, máme si tieto 

dejiny pripomenúť, každý z nás svoju vlastnú 

históriu, ako ma Ježiš stretol, ako kráčal so 

mnou, ako ma miluje a požehnáva. To, 

čo bolo naznačené Starým zákonom, sa 

uskutočnilo mocou Ducha Svätého v Cirkvi: 

Cirkev je domom Boha, miestom jeho 

prítomnosti, kde môžeme nájsť a stretnúť 

Pána. Cirkev je chrámom Ducha Svätého, 

ktorý ju oživuje, vedie a usmerňuje. Keď si 

kladieme otázku: Kde môžeme stretnúť 

Boha? Kde môžeme vstúpiť do spoločenstva 

s ním Kristovým prostredníctvom? Kde môžeme nájsť svetlo Ducha Svätého, ktoré 

osvecuje náš život? Odpoveď je takáto: V Božom ľude, medzi nami, ktorí sme Cirkev. 

Tu stretneme Ježiša, Ducha Svätého a Otca. Starozákonný chrám bol postavený ľudskými 

rukami: chceli „dať dom“ Bohu, aby mali viditeľný znak jeho prítomnosti uprostred ľudu. 

Vtelením Božieho Syna sa plní Nátanovo proroctvo kráľovi Dávidovi (porov. 2 Sam 7,1-29). 

Nie kráľ, nie my sme tí, ktorí Bohu „dáme dom“, ale Boh sám postaví „svoj dom“, aby prišiel 

bývať medzi nás, ako píše sv. Ján vo svojom evanjeliu (porov. 1,14).                                      VIAC 
 

Deti zo Slovenska odovzdali Svätému Otcovi na audiencii  svoje listy  
V  stredu 26. júna na generálnej audiencii vo Vatikáne odovzdali dve deti zo 

Slovenska spolu s predsedom eRka Jurajom Králikom a šéfredaktorkou časopisu 

Rebrík Katarínou Jantákovou do rúk pápeža Františka listy od slovenských detí. Ide 

o viac ako 1 400 listov detí, ktoré reagovali na výzvu v aprílovom čísle časopisu 

Rebrík, vydávanom Hnutím kresťanských spoločenstiev detí eRko, aby sa modlili za 

Svätého Otca a aby mu napísali svoj list. Túto istú možnosť ponúklo eRko aj 11. mája 

2013 na Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej a v Levoči. V redakcii sa postupne 

nazhromaždilo 1468 listov. Deti v nich, im vlastným spôsobom, prejavujú Svätému 

Otcovi sympatie, píšu o tom, že sa za neho modlia, vyjadrujú mu vďaku a niektoré ho 

pozývajú na Slovensko, dokonca aj do svojej školy.                                                      VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/26/svätý_otec_počas_generálnej_audiencie:_v_živom_chráme_cirkvi_nie_j/slo-705036
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/26/slovenské_deti_napísali_pápežovi_listy,_odovzdali_mu_ich_poča/slo-705080
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Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty  
Aby sme sa mohli modliť Otče náš, naše srdce musí byť v pokoji s našimi bratmi, 

povedal Svätý Otec v homílii vo štvrtok 20. júna. Pripomenul, že my veríme v Boha, 

ktorý je Otcom, je pre nás tým „najbližším”, nie je anonymný, nie je to akýsi kozmický 

boh. Modlitba nie je mágia, je zverením sa do Otcovho objatia. Prosiť Boha o milosť, 

aby sme mali srdce, ktoré vie milovať a nenechalo sa zlákať márnymi pokladmi. Toto 

je hlavná myšlienka homílie z piatka 21. júna. Honba za jediným pokladom, ktorý je 

možné zobrať so sebou do života po živote, je dôvodom prečo byť kresťanom. Toto 

vysvetľuje Ježiš svojim učeníkom v citovanej pasáži z Matúšovho evanjelia: «Kde je 

tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.» Dôležité však je, ako vysvetľuje pápež František, 

aby sme si neplietli bohatstvo. „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom“. Z týchto slov 

sobotného evanjelia vyšiel Svätý Otec v homílii z 22. júna a sústredil ju na bohatstvo 

a starosti. Sú to „bohatstvá a starosti sveta“, ktoré udúšajú Božie slovo, sú tým tŕním, 

ktoré udusí klíčiace semeno padnuté do zeme. Zdôraznil, že náš život je postavený na 

troch pilieroch – povolaní, zmluve a prisľúbení – a 

dodal, že musíme v prežívaní súčasnosti dôverovať 

Otcovi bez obáv o to, čo sa bude diať. Aj v nedeľu 23. 

júna slávil pápež František svätú omšu v Dome sv. 

Marty, za účasti 40 apoštolských nunciov, ktorí sa 

zdržali v Ríme po piatkovom stretnutí so Svätým 

Otcom. Kristova otázka učeníkom, z Lukášovho 

evanjelia, za koho ho považujú, bola východiskovým 

bodom jeho homílie. Odpovedať Ježišovi celým srdcom 

je možné vtedy, ak pevne stojíme na skale jeho lásky. 

V pondelok 24. júna, v deň slávnosti Narodenia sv. 

Jána Krstiteľa, ho Svätý Otec dal za vzor Cirkvi, keď 

povedal, že Cirkev je povolaná ohlasovať Božie slovo 

až po mučeníctvo, ako sv. Ján. Zdôraznil, že Cirkev si 

nikdy nemôže nič privlastňovať, ale vždy má byť 

v službe evanjelia. Ako povedal, postavu sv. Jána Krstiteľa nie je vždy ľahké pochopiť. 

(...) Vo väzení prežíval Ján pochybnosti, úzkosť. Teda poznal vo svojom živote tmu a 

bolesť; ani Ján nebol od toho uchránený. V utorok 25. júna nás pápež uistil, že kresťan 

nikdy nie je sám. Táto naša istota vyplýva zo skutočnosti, že byť kresťanom nie je 

náhoda, je to pozvanie z lásky, pozvanie stať sa Božími deťmi. (...) Pozastavil pri 

prvom čítaní z Knihy Genezis, kde sa rozpráva o tom, ako si Abram a Lot delia 

krajinu. „Keď toto čítam“ – povedal Svätý Otec – „myslím na Blízky východ a prosím 

Pána, aby dal všetkým múdrosť, aby sa neškriepili. Ja tu a ty tam... pre pokoj.“ Abram 

pokračuje v ceste. Zanechal svoju krajinu, aby šiel nevediac kam, ale tam, kam ho Pán 

povedie. Boh chce, aby kňazi naplno žili zvláštnu milosť duchovného „otcovstva“ vo 

vzťahu k ľuďom, ktorí sú im zverení. „Túžba po otcovstve“ je zakorenená v človeku, 

kňaz nie je výnimkou. Toto presvedčenie vyjadril Svätý Otec počas svätej omše 

v stredu 26. júna, pri ktorej si arcibiskup Palerma, kardinál Salvator De Giorgi, 

pripomenul 60. výročie svojej kňazskej vysviacky a zúčastnila  sa na nej početná  

skupina  ním vysvätených  kňazov.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/20/zo_štvrtkovej_homílie_pápeža:_kľúčom_k_modlitbe_je_slovo_„otče“/slo-703404
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/21/z_piatkovej_homílie_pápeža:_pokladom_nie_je_to,_čo_sme_ušetrili_pr/slo-703688
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/22/zo_sobotnej_homílie_pápeža:_povolanie,_zmluva_a_prisľúbenie_sú_tr/slo-703896
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/23/z_nedeľnej_homílie_pápeža_františka:_odpovedať_ježišovi_celým_srdco/slo-704165
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/23/z_nedeľnej_homílie_pápeža_františka:_odpovedať_ježišovi_celým_srdco/slo-704165
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/24/z_pondelkovej_homílie_pápeža:_aby_bola_cirkev_hlasom_poukazujúcim_n/slo-704394
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/25/z_utorkovej_homílie_pápeža:_byť_kresťanom_nie_je_náhoda,_ale_volani/slo-704674
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/26/zo_stredajšej_homílie_pápeža_františka:_aj_kňazi_musia_cítiť_radosť_/slo-705039
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Príhovor pápeža Františka k apoštolským nunciom 
Milovať Cirkev a krajinu, ktorej ste povolaní slúžiť, bola jedna z myšlienok 

príhovoru pápeža k apoštolským nunciom, ktorých prijal na audiencii 21. júna. 

Otvoril ňou ich 2-dňové stretnutie, iniciované v r. 2012 pápežom Benediktom XVI.  
 

Drahí spolubratia, tieto dni, v Roku viery, sú príležitosťou, ktorú Pán ponúka na 

spoločnú modlitbu, na spoločné uvažovanie a prežívanie spoločných bratských 

momentov. (...) Ale chcel by som poďakovať každému z vás, za vašu službu, ktorá mi 

pomáha v námahách pre všetky Cirkvi, v tejto službe jednoty, ktorá je centrálna pre 

Petrovho nástupcu. Vy ma reprezentujete v cirkvách rozptýlených po celom svete a 

pri vládach, ale vidieť vás dnes toľkých spolu prináša aj pocit katolíckosti Cirkvi, jej 

univerzálneho dýchania. Vďaka z úprimného srdca!                                                    VIAC 
 

Pápež židovskej komisii pre medzináboženské konzultácie 
Nijaký kresťan nesmie byť antisemitom! Zdôraznil to pápež František počas 

stretnutia s členmi Medzinárodnej židovskej komisie pre medzináboženské 

konzultácie, ktorých prijal na audiencii vo Vatikáne 24. júna.  
 

Hebrejským pozdravom Shalom! začal, aj ukončil 

svoj prejav. Poukázal v ňom na dlhodobý 40-ročný 

priateľský vzťah medzi kresťanmi a židmi 

a povzbudil všetkých k pokračovaniu na tejto ceste. 

Ako povedal, obe strany prispeli k posilneniu 

„vzájomného porozumenia a priateľských 

vzťahov“. Nadviazal na koncilový dokument 

Nostra Aetate, základný bod v súvislosti so vzťahmi so židovským národom: „Cirkev 

uznáva, že ,počiatky jej viery a jej vyvolenia nachádzame, podľa božského tajomstva spásy, 

v patriarchoch, v Mojžišovi a prorokoch‘.“                                                                            VIAC 
 

Svätý Otec prijal členov Diel na pomoc východným cirkvám ROACO 
Vo štvrtok 20. júna pápež prijal členov agentúr ROACO, ktorí sa zišli na 

86. zasadnutí. Svätý Otec im v mene Cirkvi poďakoval, povzbudil ich, aby 

„nestrácali nádej“ tvárou v tvár ťažkostiam.  
 

Vydal apel, „aby sa skoncovalo so všetkými bolesťami, násilím, náboženskou, 

kultúrnou a sociálnou diskrimináciou“. „Nech boj, ktorý rozsieva smrť, prenechá miesto 

stretnutiu a zmiereniu, ktoré prináša život. Všetkým tým, ktorí zažívajú utrpenie vytrvalo 

hovorím: Nikdy nestrácajte nádej! Cirkev je vám nablízku, sprevádza vás a podporuje!“ – 

uviedol pápež. Nezabudol ani na Sýriu, ktorá naďalej zažíva „veľké súženie“ 

a členom ROACO adresoval výzvu „urobiť všetko pre zmiernenie závažných potrieb 

postihnutého sýrskeho obyvateľstva.                                                                                      VIAC 
 

Účastníci konferencie FAO vo Vatikáne, pápež schvaľuje ich reformu 
Ešte aj v súčasnosti milióny ľudí trpia a umierajú hladom. Podľa Svätého Otca ide 

o „skutočný škandál“. Povedal to vo štvrtok 20. júna pred štyristo účastníkmi 

38. konferencie Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorých 

prijal na osobitnej audiencii.  
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/24/príhovor_pápeža_františka_k_apoštolským_nunciom/slo-704376
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/24/pápež_židovskej_komisii_pre_medzináboženské_konzultácie:_kresťa/slo-704447
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/20/situácia_kresťanov_v_sýrii_a_vo_svätej_zemi_pápeža_naďalej_znepokojuje/slo-703436
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Úvodné slová patrili zástupcom rozličných národov a kultúr, ako aj generálnemu 

riaditeľovi Josému Graziano da Silvovi. Ako povedal, „situácia vo svete je veľmi 

zložitá“, a to nielen v dôsledku hospodárskej krízy, ale tiež kvôli problémom 

týkajúcich sa bezpečnosti, veľkého počtu konfliktov, klimatických zmien či ochrany 

biodiverzity. Toto všetko si vyžaduje nové odhodlanie FAO, aby mohlo riešiť 

problémy poľnohospodárskeho sveta. „Je potrebné nájsť také spôsoby, aby z plodov zeme 

mohli ťažiť všetci, nie iba preto, aby sa zabránilo zväčšeniu priepasti medzi tými, ktorí majú 

viac a tými, ktorí sa musia uspokojiť aj s omrvinkami.                                                        VIAC 

 

Nadácia „Pomoc Cirkvi v núdzi“ za rok 2012 vyzbierala 90 miliónov eur 
Dobrodinci a sympatizanti pápežskej nadácie „Pomoc Cirkvi v núdzi” darovali 

minulého roku 90 789 588 eur na podporu nadácie a financovanie 5604 projektov 

v 140 krajinách sveta. Ako v roku 2011, tak aj minulom roku sa nadácia angažovala 

najmä v pomoci Afrike a Blízkemu východu. 
 

 

Na medzinárodnej úrovni boli tieto príspevky 

prerozdelené nasledovne: 27,9% na stavebné 

dotácie, konkrétne na výstavbu alebo 

rekonštrukciu 1044 kostolov a kaplniek; intencie svätých omší 15,6%, pastoračná 

pomoc 12,1%, podpora teologickej formácie 10,6%, katechéza 9,7%, mediálny 

apoštolát 8,3%, motorizácia 6,7%, biblický apoštolát 4,1%, obživa 3,3% a 1,3% núdzová 

pomoc. Za povšimnutie stojí výrazný nárast podpory pre utečencov: vyše 500-tisíc 

eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2011. Počas svojej vyše 65-ročnej histórie 

nadácia pápežského práva, ktorá má sídlo v Königsteine v Nemecku a má 17 

národných pobočiek, nikdy nedosiahla podobný výsledok, a to napriek ekonomickej 

kríze, ktorá sa v r. 2011 podpísala pod pokles vyzbieranej čiastky na 82 miliónov. VIAC 

 

Prihlasovanie na Púť rodín v Roku viery 
Pápežská rada pre rodinu začína s prihlasovaním účastníkov 

„Púte rodín k hrobu sv. Petra“, ktorá sa uskutoční v dňoch 

26. a 27. októbra 2013. Registrácia je možná cez  stránku 

dikastéria:                                                             www.famiglia.va 
 

Tu si môžu záujemcovia stiahnuť prihlášku pre jednotlivé 

rodiny alebo skupiny, a to v štyroch svetových jazykoch: 

v angličtine, taliančine, španielčine alebo francúzštine. Pod 

banerom odkazujúcim na púť „Pellegrinaggio 2013“, s mottom „Rodina, prežívaj 

radosť a vieru”, je uvedený aj program podujatia, propagačné materiály či reklamné 

video spoty, a tiež adresa na e-mailovú komunikáciu.                                                 VIAC 
 

Svätý Otec vymenoval slovenských kňazov do sprievodu osobitného 

vyslanca na oslavách 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 
V sobotu 22. júna zverejnila Svätá stolica list pápeža Františka kardinálovi Francovi 

Rodému, emeritnému prefektovi Kongregácie pre inštitúty zasväteného života 

a spoločnosti apoštolského života, ktorý bude Svätého Otca zastupovať ako osobitný 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/20/účastníci_konferencie_fao_vo_vatikáne,_pápež_schvaľuje_ich_reformu/slo-703433
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/25/pápežská_nadácia_„pomoc_cirkvi_v_núdzi“_za_rok_2012_vyzbierala_9/slo-704688
www.famiglia.va
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/24/prihlasovanie_na_púť_rodín_v_roku_viery/slo-704523
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vyslanec na oslavách 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie 

Slovenska. Pri tejto významnej príležitosti 5. júla tohto roka v Nitre ho budú na 

základe menovania Svätého Otca sprevádzať slovenskí kňazi Mons. Vladimír 

Stahovec, rektor Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme a Martin Kramara, 

duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme. 
 

Koncert vo Vatikáne pod taktovkou slovenského 

dirigenta Juraja Valčuhu 
Pri príležitosti Roka viery sa v sobotu večer 22. júna 

uskutočnil v Aule Pavla VI. koncert na počesť pápeža, 

organizovaný Pápežskou radou na podporu novej 

evanjelizácie. Protagonistom večera bol taliansky 

Národný symfonický orchester  RAI, ktorého šéfdirigentom je Juraj Valčuha (1976). 
 

Pod jeho taktovkou orchester predviedol vrcholné dielo Ludwiga van Beethovena, 

9. symfóniu d-mol, op. 125 pre sóla, zbor a orchester. Ódu na radosť Friedricha 

Schillera v závere symfónie spieval Zbor Národnej akadémie sv. Cecílie, ktorého 

zbormajster je Ciro Visco. „Dirigovať Beethovenovu 9. symfóniu je vždy vzrušujúce, o to 

viac na mieste ako je Vatikán. Pretože táto symfónia hovorí o ľuďoch ako o bratoch a o radosti, 

ktorú toto univerzálne bratstvo prináša so sebou“ – uviedol Juraj Valčuha.                     VIAC 

 

Rozhovor týždňa s manželmi Michalčíkovcami 
„Je to jedinečná udalosť v živote Cirkvi, keď pre dôvod ochrany života pápež zvoláva 

na stretnutie ľudí zo všetkých krajín“ – toto si pomyslel Marek Michalčík po 

zverejnení zámeru ešte pápeža Benedikta XVI. sláviť v Rámci roku viery Deň 

Evanjelia života. Koordinátor sekcie kultúry života, momentálne aj 

výkonný sekretár prípravného výboru Národného pochodu za život a 

podpredseda Fóra života sa priznal, že hneď vedel, že sa bude 

pokúšať dostať sa na toto stretnutie do Ríma. Vďaka Mons. Štefanovi 

Sečkovi, predsedovi bioetickej subkomisie KBS, sa tak aj mohlo stať. A 

tak aj s manželkou Katarínou Michalčíkovou, spolupracovníčkou Fóra 

života a dobrovoľníčkou Centra pomoci pre rodinu, boli hosťami nášho sobotného 

Rozhovoru týždňa. Hovorili sme o skúsenostiach týchto dní a stretnutí v Ríme, ale aj 

o pripravovanom Národnom pochode za život; 22.  septembra 2013 v Košiciach.  
 

 

....................................................................................................................................................... 
Rodinné listy SR VR – ako týždenný prehľad aktivít Svätého Otca – vychádzajú spravidla v stredu 
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Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 20.15, repríza ráno nasledujúceho dňa o 5.15 

Rádio Slovensko: týždenná spravodajská 10-minútovka v nedeľu o 5.05, repríza o 22.15 

Naživo FM 93,3 MHz v Ríme a okolí denne o 19.45 
Počúvanie cez internet: www.radiovaticana.va, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 

Spravodajský servis: Newsletter - odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 
Kontakt: slovak@vatiradio.va, 

Radio Vaticana, Programma Slovacco, Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano 
Spravodajstvo VR na Facebooku na profilovej stránke 
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http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/22/koncert_pre_pápeža_pod_taktovkou_slovenského_dirigenta_juraja_valčuhu/slo-703847
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/22/rozhovor_týždňa_s_manželmi_michalčíkovcami_o_dni_evanjelia_života/slo-704010

